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نموذج )١(

أوًل: القراءة متحررة املحتوى: اقرأ، ُثمَّ أجب:
ا، وموطنه األصلي هو أمريكا  »طائر الهزاز هو أحد أنواع العصافري املعروفة، منحه هللا ألواًنا جميلة زاهية ومنقاًرا قويًّ
ل طائر الهزاز العيش يف األماكن الشاهقة، واألشجار، واجلبال، ويتغذى  الشمالية، ويوجد حوايل ثماني�ة أنواع منه. ُيَفضِّ

على األرز، والصنوبر، وبعض احلشرات، وبذور األشواك، ويف فصل اخلريف جيتمع الهزاز يف أسراب للبحث عن الغذاء«.
اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني: ) أ ( 

)ألبس – أعطى – أكرم - ساعد( ب الالعب جائزة«. معناها: ........................................... .  1- »منح الُمدرِّ
)الغريب�ة – الصغرية – املنخفضة - البعيدة( 2- »بالعالم العديد من األبراج الشاهقة«. مضادها: ........................ . 

ضع عالمة )✓( أو )✗( أمام العبارة اآلتي�ة: )ب( 
)............( – املوطن األصلي لطائر الهزاز هو أمريكا الشمالية. 

ُل طائر الهزاز العيش فيها؟  ما األماكن اليت ُيَفضِّ )جـ( 
................................................................................................................................................................................................................................

ثانًي�ا: النصوص الشعرية: اقرأ، ُثمَّ أجب:
اجـتــمــعـــت إذا  األيــــــــادي  ــموكــــل  ــ ــا وابتسـ ــ ــا لنـ ــ ــد حتًمـ ــ ــا املجـ ــ دنـ
وليـــــس لنـــــا ذكـــــر بـــــني األمـــــمبـغــــــر الـتـعــــــاون لــــــن نـرتـقــــــي

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني: ) أ ( 
) )نكون – نصبح – نتقدم - نَظلُّ 1- »سوف نرتقي بالعلم والعمل«. معناها: ........................................... . 
)اليد – اليِديُّ – اليدِويُّ - الُيداُء( 2- »حنتاج إىل كل األيادي لبن�اء وطنن�ا«. مفردها: ................................. . 

ضع عالمة )✓( أو )✗( أمام العبارة اآلتي�ة: )ب( 
)............( – التعاون حيقق لنا املجد واملكانة العالية. 
)حقيقي – مجازي( )جـ( اخرت: »دنا املجد وابتسم« تعبري  ........................................... . 

ثالًثا: القواعد النحوية واإلمالئي�ة:
ا بنَي القوَسنِي: اخرت اإلجابَة الصحيحَة ممَّ

)هما – هم – هّن - هو( ال.  1-  ................................... ُعمَّ
)الضمة – األلف – الواو - الفتحة( 2- »اجلنود بارعون«. »بارعون« خرب مرفوع، وعالمة رفعه ................................. . 
)احلدائَق – احلدائُق – احلدائِق - احلدائْق( ٣-  ................................... جميلة. 
)مفرد – مثىن – جمع مذكر سالم – جمع مؤنث سالم( ٤- »الطالبان مجتهدان«. كلمة »مجتهدان« نوعها: ........... . 
).  -  ؟  -  !  - ،( ٥- ما أجمل الصدق ......................................................................... . 
)؟  -  !  -  .  -  :( ٦- املؤمن فائز .................................................................................... . 
)؟  /  !  /  .  /  :( ٧- قال املعلم ............................................................. انتبهوا جيًدا . 
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رابًعا: الكتابة السردية:
22 أكتوبر 2021

صديقي/ خالد
سالم لك يا صديقي

ا؛ إنين أشتاق إليك جدًّ
ف  أصحايب. لذا أدعوك حلضور حفل عيد ميالدي يوم اجلمعة القادم؛ لرتى عائليت وتتعرَّ

أرجو أن تقبل دعويت وُتسعدين حبضورك؛ لنقيض وقًتا جمياًل ورائًعا مًعا.
صديقك/ محمد  

بعد قراءة الرسالة السابقة، أجب عما يأيت:
اشتملت الرسالة على حتية ........................................................................... .  -1
الغرض من هذه الرسالة ............................................................................... .  -2
ختم الداعي الرسالة بــــــ ............................................................................... .  -٣

الرسالة هي طريقة للتواصل مع اآلخرين بغرض .............................. أو .............................. أو ..............................  -٤

: خامًسا: اخلطُّ
اكتب خبط النسخ جملة تعرب  عن حبك لوطنك.

................................................................................................................................................................................................................................
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نموذج )٢(

أوًل: القراءة متحررة املحتوى: اقرأ، ُثمَّ أجب:
»حب الوطن هو احلب األبدي الذي ال ينتهي، فالوطن هو األرض اليت حتتضن أبن�اءها حبنان ترابها، وجمال طبيعتها، 
فمهما ابتعدنا عنها وتغربن�ا ستبقى يف قلوبن�ا، والوطن هو األسرة اليت نرتفه بدفئها، ومن واجبن�ا أن نعمل على رفعته وتقدمه 

بكل إخالص واجتهاد وندافع عنه، ليس باألقوال ولكن باألفعال واألعمال«.
اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني: ) أ ( 

)نتجول – ننعم – نتحرك – خنرج( 1- »نرتفه يف ظل الوطن بأمان«. معناها: ........................................... . 
)قبح – سوء – ظالم – قذارة( 2- »جمال الوطن يب�دأ من أبن�ائه«. مضادها: .................................. . 

ضع عالمة )✓( أو )✗( أمام العبارة اآلتي�ة: )ب( 
)............( – الوطن هو احلب األبدي الذي ال ينتهي. 

كيف ندافع عن وطنن�ا؟  )جـ( 
................................................................................................................................................................................................................................

ثانًي�ا: النصوص الشعرية: اقرأ، ُثمَّ أجب:
ــــــُده ُنـــَؤيِّ بــــالــــحــــــقِّ  ــــــُدهوطــــــــٌن  وبــــعـــيــــــــِن الـلـــــــِه ُنـــَشــــيِّ
ـــُنـــــــــــُه ـــــــُنـــــــــــُه وُنـــَزيِّ ـــــا وَمـــَســـــاِعــــيـــَنــاوُنـــَحـــسِّ بــــَمـــــآِثـــــِرَنـــــ

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني: ) أ ( 
ب( م - ُنَرتِّ )نصنع – نبين – ُنَنظِّ ُد سوًرا للمزنل«. معناها: ........................................... .  1- »سوف ُنَشيِّ
)احلقائق - احلقوق - احلقائب - املحقون( 2- »أصحاب احلق ينتصرون دائًما«. جمعها: .................................. . 

ضع عالمة )✓( أو )✗( أمام العبارة اآلتي�ة: )ب( 
)............( – حنن نؤيد وطنن�ا وحنرسه ونرعاه. 
)حقيقي – مجازي( )جـ( اخرت: »نزين�ه بمآثرنا ومساعين�ا«. تعبري  ........................................... . 

ثالًثا: القواعد النحوية واإلمالئي�ة:
ا بنَي القوَسنِي: اخرت اإلجابَة الصحيحَة ممَّ

 – فعاًل – خرًبا(
ً
)فاعاًل – مبت�دأ 1- »اجلنود أقوياء«. كلمة »أقوياء« ُتْعَرُب ....................................................................... . 

)األلف – الضمة – الياء – الواو( 2- »أنشأ املهندسون املصنع«. كلمة »املهندسون« عالمة رفعها .............................. . 
٣-»أنتم علماء مخلصون«. »أنتم« نوعها: ...................................................................... .

)ضمري  غائب – ضمري مخاطب – اسم إشارة – ضمري متكلم(  
٤- »تعاون املعلمون على تعليم أبن�ائهم«. كلمة »املعلمون« نوعها: ................................. .

) جمع مؤنث سالم – جمع مذكر سالم – مثىن – جمع تكسري(  
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) . - ! - ؟ - ،( ٥- كيف سافرَت إىل أسوان ..................................................................................... . 
) . - ؟ - ، - ! ( ٦- ذهبُت مع أيخ إىل امللعب ..................................................... وشاهدنا املباراة. 
): - ؟ - ، - ! ( ٧- قال الرجل ........................................... تعاونوا فيما بينكم على فعل اخلري. 

رابًعا: الكتابة السردية:
اقرأ السرة الغرية التالية، ثم أجب:

اب مصر على مر التاريخ، وأحد أهم الرموز البارزة يف مجال التأليف والكتابة. جنيب محفوظ من أبرز كتَّ
ولد )جنيب محفوظ( بالقاهرة يف احلادي عشر من ديسمرب سنة 1911م يف أسرة متوسطة. كان أبوه موظًفا، وكانت والدته 
ابن�ة أحد علماء األزهر، خترج يف كلية اآلداب عام 19٣٤م، وعمل موظًفا، واختار أن يكون كاتًب�ا، فكتب مقاالت يف الصحف 
واملجالت، وألف قصًصا قصرية وروايات؛ من أبرزها: بني القصرين – السكرية – قصر الشوق – زقاق املدق – بداية ونهاية – 

خان اخلليلي.
وكان أسعد األوقات لديه وقت تأليف إحدى الروايات، وكان يشعر باحلزن واأللم عندما يتوقف عن الكتابة، ومن أجمل 

ما تمزي به حبه للنظام والنظافة والتخطيط، وتواضعه الشديد، وعشقه ملصر وأبن�ائها.
ت مسار الكتابة على مر التاريخ. أرى أن )جنيب محفوظ( واحد من أهم الشخصيات املصرية اليت غريَّ

وبعد حياة مليئ�ة بالعطاء رحل جنيب محفوظ سنة 200٦م، وبقيت مؤلفاته جنوًما يهتدي الناس بها.
بعد قراءة السرة الغرية السابقة، أجب عما يأيت:

اسم الشخصية: ................................................................................. .  -1
أهم ممزياتها: ........................................................................................... .  -2
معلومات عنها: ...................................................................................... .  -٣
أحداث ومواقف: ................................................................................... .  -٤

: خامًسا: اخلطُّ
اكتب خبط النسخ جملة تعربعن قيمة التعاون.

................................................................................................................................................................................................................................
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نموذج )3(

أوًل: القراءة متحررة املحتوى: اقرأ، ُثمَّ أجب:
»املعلم هو صاحب أرىق وأسىم مهنة، وهو أمل األمة يف أن تصل إىل التقدم والتطور؛ ألنه يريبِّ األجيال ويسهم يف صناعة 
العقول ويجعل من اجلاهل متعلًما، وهو نبع الماء الصايف الذي يروي العقول باملعرفة والثقافة؛ لتصبح عقواًل مفكرة تعرف 
هدفها وتسعى إىل حتقيقه، ومهما قيل فيه من كلمات ال توجد أية كلمة توفيه حقه؛ لهذا فإن مهنة التعليم تستحق أن تكون 

يف املقدمة، ويستحق املعلم أن يكون له مكانة مرموقة وممزية بني اجلميع، فلواله لما استطاع أحٌد أن يتعلم شيًئ�ا«.
اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني: ) أ ( 

)ينري- ينتشر – يشارك - يوزع( 1- »يسهم العلم يف تغيري العالم«. معناها: ................................................. . 
)عجز – ذهب – وقف – حسب( 2- »استطاع العالم أن حيقق املعجزات«. مضادها: .................................. . 

ضع عالمة )✓( أو )✗( أمام العبارة اآلتي�ة: )ب( 
)............( – املعلم هو صاحب أرىق وأسىم مهنة. 

ما أهمية دور املعلم يف بن�اء األمم؟  )جـ( 
................................................................................................................................................................................................................................

ثانًي�ا: النصوص الشعرية: اقرأ، ُثمَّ أجب:
وأشـــــدو بـحـبــــــك فــــــي كــــــل نـــــاديبــــــالدي أحـــبـــــك فـــــوق الظنــون
وهــمـــــــت ألجـلـــــــك فــــــي كــــــل واديعــشــقــــــت ألجـلــــــك كل جميـــــل

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني: ) أ ( 
)رسمت – أحببت – بنيت- تركت( 1- »عشقت تراب بالدي كثرًيا«. معناها: ................................................... . 
)أودية – أدواء – أدوات - أدوية( 2- »ما أروع وادي احليت�ان بالفيوم«. مفردها: ............................................ . 

ضع عالمة )✓( أو )✗( أمام العبارة اآلتي�ة: )ب( 
)............( – حنب وطنن�ا يف أوقات السلم فقط. 
)حقيقي – مجازي( )جـ( اخرت: »بالدي أحبك«. تعبري  ........................................... . 

ثالًثا: القواعد النحوية واإلمالئي�ة:
ا بنَي القوَسنِي: اخرت اإلجابَة الصحيحَة ممَّ

)مجتهدين – مجتهدون – مجتهدات – مجتهداِن( 1- الولداِن ............................................. . 
)املهندساَت – املهندساْت – املهندساِت – املهندساُت( 2- ............................................. ماهراٌت. 
)األلف – الواو – الضمة – الفتحة( ٣- »يسعى املجتهد إىل املجد«. عالمة إعراب »املجتهد«: ........................ . 
) اسم – فعل ماض – فعل مضارع – حرف( ٤- »الطالب يذاكر دروسه«. كلمة »يذاكر« نوعها: ..................................... . 
) : - ! - ، - .( ٥- قال املعلم ............................................. هيا بن�ا للعلم. 
٦- ما أروع السماء ............................................. .  ). - ، - ؟ - !(
). - ، - ؟ - !( ٧-  نطق الشاهد باحلق ............................................. . 
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رابًعا: الكتابة السردية:
اقرأ النص اإلقناعي التايل، ثم أجب:

يعد الماء محرًكا لكل وظائف اجلسم تقريًب�ا، ألنه يتمزي بقدرته على إذابة األمالح كالبوتاسيوم والصوديوم ونقلها داخل 
اجلسم.

بدون الماء ال يمكنن�ا البقاء على قيد احلياة سوى بضعة أيام؛ ألنه من املكونات األساسية يف اجلسم، فأكرث من نصف جسم 
اإلنسان يتكون من الماء، فهو املكون األسايس يف العضالت واجللد والدماغ وبالزما الدم، وهذا جيعل دماءنا سائلة تعوم فيها 
الصفاحئ الدموية وخاليا الدم احلمراء والبيضاء؛ األمر الذي يساعد الدم على نقل العناصر الغذائي�ة إىل اخلاليا اليت حتتاج إليها.

جيب على اإلنسان أن حيافظ على كمية كافية من السوائل يف جسمه؛ حىت تعمل وظائف اجلسم بسالسة؛ لذلك ينصح 
األطباء بعدم االنتظار حىت نشعر بالعطش، بل جيب تن�اول رشفة ماء من حني آلخر.

1- أكمل: يتكون النص اإلقناعي من ................................ و ................................ و ................................ و ................................
)أربعة – ثالثة – خمسة( 2- اخرت: النص اإلقناعي السابق يتكون من .............................................. أدلة. 
)معلومة – نصيحة – نتيجة( ٣- اخرت: حتتوي الفقرة الثالثة على ........................................................................ 

٤- اقرتح عنواًنا للنص اإلقناعي السابق ..............................................................

: خامًسا: اخلطُّ
اكتب خبط النسخ جملة تعرب عن قيمة املعلم.

.  .............................................................................................................................................................................................................................
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نموذج )4(

أوًل: القراءة متحررة املحتوى: اقرأ، ُثمَّ أجب:
»للطفل حقوق جيب على املجتمع أن يوفرها لألطفال؛ وهذه احلقوق تؤثر على الطفل بشكل إجيايب إذا تم توفريها، وتؤثر 
عليه بشكٍل سليبٍّ إذا تم جتاهلها، ومن هذه احلقوق: املساواة بني األطفال سواء يف الطبقة االجتماعية أو  الدين أو الِعْرق، توفري 
الرعاية واألمان للطفل من ِقَبِل الوالدين أواًل ومن قبل املجتمع ثانًي�ا، توفري الرعاية الصحية باملجان، حق املشاورة وإبداء الرأي«.

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني: ) أ ( 
)اخلوف – القلق – التعب – اخلطر( 1- »مصر بلد األمن واألمان«. مضادها: ................................................. . 
)ديون – مدينون - أديان – أدين( 2- »اإلسالم ديُن السالم«. جمعها: ......................................................... . 

ضع عالمة )✓( أو )✗( أمام العبارة اآلتي�ة: )ب( 
)............(  . – تؤثر حقوق الطفل عليه بشكٍل سليبٍّ

اذكر بعض حقوق الطفل.  )جـ( 
................................................................................................................................................................................................................................

ثانًي�ا: النصوص الشعرية: اقرأ، ُثمَّ أجب:
ـــا ُرْحـــَت ُتْعـِلُنهـــا ــُبِمــْصـــــُر اْلــِكـنــاَنـــُة َلــمَّ ــ ــزُّ واْلَغَلـ ــ ــُر اْلِعـ ــ ــُة ِمْصــ ــ ــُر اْلُعروَبــ ــ ِمْصــ
ــًدا ــ َبـ

َ
ــًى أ ــ ــا ال ِغـ ــ ــُة َعْنهـ ــ ــُر اْلـَحبـيـَبــ ــ ـــــْرياُن واْلَعَصـــــُبِمْصــ ـــــُب والشِّ ـــــٌر ِهـــــَي اْلَقْل ِمْصـ

ــٌة ــ ــراُم شاِمـَخــ ــ ْهـ
َ
ــاَرُة َواأْل ــ ضــ ــُر اْلَ ــ َســـــُبِمـْصـــ اريــــــُخ والنَّ ْلـــــُد والتَّ ِمْصــــــٌر ِهـــــَي اْلُ

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني: ) أ ( 
)خترج – ُتْظِهر – تشارك – تريم( 1- »ُتْعِلُن الدول خطط التنمية«. مرادفها: ................................................... . 
)ذليلة - كريهة – بعيدة – فقرية( 2- »األم حبيب�ٌة إىل قلوب أبن�ائها«. مضادها: ................................................ . 

ضع عالمة )✓( أو )✗( أمام العبارة اآلتي�ة: )ب( 
)............( – تتمزي مصر حبضارتها العظيمة وتاريخها العريق. 
)حقيقي – مجازي( )جـ( اخرت: »ِمْصـُر ِهَي اْلَقْلُب«. تعبري  ........................................... . 

ثالًثا: القواعد النحوية واإلمالئي�ة:
ا بنَي القوَسنِي: اخرت اإلجابَة الصحيحَة ممَّ

)األلف – الواو – الضمة- الكسرة( 1-»املكتبت�ان واسعتان«. عالمة رفع كلمة »واسعتان«: ...................................... . 

2- »هؤالء علماء أذكياء«. كلمة »هؤالء« نوعها: .....................................................

)ضمري غائب – ضمري متكلم – اسم موصول – اسم إشارة(  

 – فعاًل – خرًبا – فاعاًل(
ً
)مبت�دأ ٣- »تطري الطائرة بني السحاب«. كلمة »الطائرة« ُتْعَرُب .............................. . 

) الفتحة – الضمة – الكسرة – األلف( ٤- احلق واضح. عالمة إعراب كلمة »واضح«: ................................................. . 
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) . - ، - ؟ - ! ( ٥- ما أجمل الصدق ) ........... ( 

) ، - ؟ - . - !( ٦- أحرَز  الالعب هدًفا ) ........... ( 

) ، - ؟ - . - !( ٧- كم العًبا ىف فريق كرة القدم ............................................. . 

رابًعا: الكتابة السردية:
1٥ ين�اير 2022

السيد الفاضل/ مدير املدرسة
حتيًة طيب�ًة وبعُد،

فقد الحظت أن بعض الطالب ال يهتمون كثرًيا بالذهاب إىل مكتب�ة املدرسة، ويهملون القراءة، ولذا أقرتح توعية الطالب 
بأهمية القراءة يف اإلذاعة املدرسية طوال هذا األسبوع.

وأرجو منكم املوافقة على طليب، ولكم جزيل الشكر والتقدير.   
الطالبة/  أمرية  

بعد قراءة الرسالة السابقة، صل كل عنصر من العمود ) أ ( بما ين�اسبه من العمود )ب(:

)ب() أ (

 1- اخلاتمة.

2- املقدمة.

٣- الغرض.

٤- التاريخ.

) أ ( ولذا أقرتح توعية الطالب بأهمية القراءة يف اإلذاعة املدرسية طوال هذا األسبوع.

)ب( فقد الحظت أن بعض الطالب ال يهتمون كثرًيا بالذهاب إىل مكتب�ة املدرسة، ويهملون القراءة.

)جـ( وأرجو منكم املوافقة على طليب، ولكم جزيل الشكر والتقدير.

)د( 1٥ ين�اير 2022م.

: خامًسا: اخلطُّ
اكتب خبط النسخ جملة تعرب عن أهمية الرياضة.

.  .............................................................................................................................................................................................................................



الصف الرابع االبتدائي 9

نموذج )5(

أوًل: القراءة متحررة املحتوى: اقرأ، ُثمَّ أجب:
»تعد الرياضة من املمارسات املهمة اليت جيب على كل شخص االلزتام بأدائها بشكٍل منتظم؛ فالرياضة ليست نوًعا من 
أنواع الرتفيه فقط، وال تتم ممارستها من باب التسلية وضياع الوقت، وإنما جيب أن تكون أسلوب حياة؛ حبيث يتم أداؤها 
بشكٍل يويم للحصول على أكرب فائدة منها، فهي ُتكسب اإلنسان العديد من الفوائد، منها: حتسني املزاج، و الرتكزي، وتقليل 

اإلجهاد، وحتسني عادات النوم، واملساعدة يف احلفاظ على وزن صيح، وتعزيز  الثقة بالنفس، وتعزيز الصفات القيادية«.
اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني: ) أ ( 

)صعوبات – كوارث – منافع – متاعب( 1- »للقراءة فوائد كثرية يف حياة اإلنسان«. معناها: ..................................... . 
)الضعيف – القليل – الصغري – البعيد( 2- »مصر بها العديد من اآلثار العظيمة«. مضادها: .................................. . 

ضع عالمة )✓( أو )✗( أمام العبارة اآلتي�ة: )ب( 
)............( – الرياضة ُتكسب اإلنسان فوائد كثرية. 

اذكر بعًضا من فوائد الرياضة.  )جـ( 
................................................................................................................................................................................................................................

ثانًي�ا: النصوص الشعرية: اقرأ، ُثمَّ أجب:
ِبـــــَواِديـــَنــــا نــــســـــوُد  وُنــعــيــــــــُد مـحـاِســـــــَن َماِضيَنـــــ�االـــــيــــــوَم 
ــــــــُدُه ُنــؤيِّ بـــالـــحــــــــقِّ  ُنـشـــــيـــــــــُدُهوطـــــــــٌن  الــلـــــــِه  وبــعــيــــــِن 

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني: ) أ ( 
)نقوى – نشتهر – نسبق – جنتهد( 1- »نسود العالم بالعلم والعمل«. معناها: ................................................... . 
)حسنة – حسن – محسن – إحسان( 2- »نهر الني�ل به محاسن كثرية«. مفردها: .................................................... . 

ضع عالمة )✓( أو )✗( أمام العبارة اآلتي�ة: )ب( 
)............( – باحلق والعدل نقوي هذا الوطن. 
)حقيقي – مجازي( )جـ( اخرت: »ونعيد محاسن ماضين�ا«. تعبري  ........................................... . 

ثالًثا: القواعد النحوية واإلمالئي�ة:
ا بنَي القوَسنِي: اخرت اإلجابَة الصحيحَة ممَّ

)أنتم – أنَت – أنتما – أنِت( 1-  ....................................................... العبان ماهران. 
)هم – هو – هي – هن( 2-  ............................................. مهندسون متعاونون. 

٣- »الطبيب�ات رحيمات«. كلمة »الطبيب�ات« مبت�دأ مرفوع، وعالمة رفعه الضمة؛ ألنه ............................................. .
)مفرد – جمع مذكر سالم – جمع مؤنث سالم – جمع تكسري(   
ُة(     )اجلندياِن – اجلنوُد – اجلنديُّ – اجلنديَّ ٤- يدافع ............................................. عن  وطنهما. 
)الضمة – الواو – األلف – الفتحة(                                     ٥- »كرم املعلمون التالميذ«. عالمة رفع الفاعل »املعلمون« ................................ . 
) .  /  ؟  /  !  / ،  ( ٦-  ما أجمل نهر الني�ل ............................................. . 
)  ؟  /  !  /  .  /  :   ( ٧-  احلديقة واسعة................................................. . 
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رابًعا: الكتابة السردية:
)الثالجة(

»يف مزنيل وحتديًدا يف مطبخ بيتن�ا، توجد لدين�ا ثالجة كبرية شكلها مستطيل ولونها رمادي، نستخدمها 
يف ختزين الطعام أو حفظ بقايا الطعام، ورغم ذلك فإن لديها بعض العيوب، فمن عيوبها أنها قد تصدر 

صوًتا يسبب لنا ضوضاء يف املزنل، وأنا أرى أن هذا االخرتاع ممزي ومفيد للجميع«.
بعد قراءة النص الوصفي السابق الذي يتحدث عن الثالجة، أجب عما يأيت:

- صل كل عنصر من العمود )أ( بما ين�اسبه من العمود )ب(:

)ب() أ (

 1- شكلها

2- استخدامها

٣- عيوبها

٤- رأي الكاتب فيها

) أ ( ختزين الطعام أو حفظ بقايا الطعام.

)ب( مستطيل ولونها رمادي.

)جـ( اخرتاع ممزي ومفيد للجميع.

)د( قد تصدر صوًتا يسبب لنا ضوضاء يف املزنل.

: خامًسا: اخلطُّ
اكتب خبط النسخ جملة تعرب عن أهمية األمانة.

.  .............................................................................................................................................................................................................................




